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Protokoll fran arsmote 2017-03-15 

1. Arsmotet inleds med att Josef El Masri fran Stadsbyggnadskontoret, 
Jonkopings kommun, informerar och svarar pa fragor. Josef ar ansvarig for 
bygglovsfragor for de sodra delarna av Jonkoping, dit bl.a. Kattilstorp raknas. 
Den som bar fragor om bygglov kan vanda sig t i l l honom. Josef tipsar ocksa 
om att bygglovsavdelningen bar oppet bus en gang i manaden pa Juneporten. 

2. Elisabeth Hedfors forklarar arsmotet oppnat. 

3. Emma Rundblad Jersenius valjs t i l l motesordforande. , r 

4. Erik Akesson valjs t i l l motessekreterare. Petrus Ekbladh valjs att, jamte 
motessekreterare och motesordforande, justera protokollet. 

5. Margareta Zachrisson valjs t i l l referent. 

6. Foreslagen dagordning faststalls. 

7. Kallelse skall enligt stadgarna vara berorda hushall t i l l handa senast tva 
veckor innan arsmote. Kallelsen t i l l arsmotet godkanns. 

8. Rostlangden faststalls med en rost per v id arsmotet narvarande hushall. 
Dessa ar 14 stycken och antecknas pa separat lista. Totalt 18 personer 
narvarar vid arsmotet • 'v.\

9. Viktiga delar av verksamhetsberattelse och ekonomisk berattelse for det 
gangna aret presenteras. 

10. Revisor Ulf Sjoberg redogor for sin granskning av foreningens rakenskaper. 

11. Arsmotet beviljar styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2016. 

12. Elisabeth Hedfors valjs om t i l l styrelseordforande for 1 ar. Ulf Sjoberg valjs 
t i l l styrelseledamot for tva ar. Andrea Stjarne och Johanna Severed valjs om 
t i l l styrelseledamot for tva ar. 

Peter Hedfors valjs om som ersattare for Elisabeth Hedfors for 1 ar. Bjorn 
Stjarne valjs som ersattare for Andrea Stjarne for 2 ar. 

Besok var webbplats for mer information om villaforeningen. 
www.kettilstorp.se 
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Sedan forra arets mote ingar foljande i styrelsen (valda for tva ar): 

Emma Rundblad Jersenius (vice ordforande), Kerstin Ahlm, Anna Petersen. 

Borje Hillfelt valjs om t i l l kassor for tva ar men ingar inte i styrelsen. 

Nils Ingvarsson valjs t i l l ansvarig for foreningens webb och Facebook. 

Peter Timen valjs t i l l revisor for ett ar. 
13. Den nya styrelsen ges mandat att agera valberedning infor arsmotet 2018. 

14. Mycket av foreningens verksamhet utfors av arbetsgrupper som utses av 
st}Telsen. Elisabeth Hedfors presenterar de olika arbetsgrupperna och 
papekar att nya frivilliga alltid ar valkomna. Arbetsgrupperna ar: 

• Kettilsvallen. 
Andrea Stjarne presenterar planerna for omradet: Den 
nuvarande konstgrasmattan ska skankas bort. Darefter ska 
Sormans bygg iordningsstalla grusplanen. Arbetsgruppen 
kommer ocksa att bjuda i n t i l l en staddag for att gora i ordning 
omradet 

• Grannsamverkan 

• Nationaldagsfirande 

• Ullaredsresa 

• Underhallning . , 

• Lekplats Gardesgatan 

• Information 

15. Forslaget t i l l budget for 2017 godkanns. 

16. Arsmotet beslutar att oka medlemsavgiften t i l l 150 kr per hushall fran 2018. 
Hojningen motiveras av behovet av investeringar de kommande aren. 

Besok var webbplats for mer information om villaforeningen. 
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17. Inga motioner har inkommit t i l l styrelsen infor arsmotet. 

18. Ovriga fragor: tradgardsavfall dumpas sedan lange i ravinen och vid 
gangvagen mot Raslatt. Detta drar t i l l sig skadedjur. Hushall som behover 
gora sig av med tradgardsavfall kan ha en sarskild soptunna for detta som 
toms av kommunen. 

19. Motesordforanden forklarar motet avslutat. 

Erik Akesson (motessekreterare) 

Emma Rundblad Jersenius (motesordforande) 

Petrus Ekbladh (justerare) 

Besok var webbplats for mer Information om villaforeningen. 
www.kettilstorp.se 


